
TUOTETIETOESITE
SikaPaver® HC-44 12%
MAAKOSTEAN BETONIN LISÄAINE

TUOTEKUVAUS
SikaPaver® HC-44 12% on pinta-aktiivisten aineiden ja
vedentarvetta vähentävien polymeerien vesiliuos, jota
käytetään parantamaan maakosteiden betonimasso-
jen pakkautumista ja muita työstöominaisuuksia. Beto-
niseoksen joukkoon annosteltuna lisäaine sallii vauh-
dittaa tuotantoa, parantaa tuotteiden ulkonäköä ja lu-
juutta.

KÄYTTÖ
SikaPaver® HC-44 12% soveltuu käytettäväksi vain
maakostean betonin valmistuksessa lisäaineena. Täl-
löinkin betoni tulee pakata mekaanisesti varsin voi-
makkaasti. SikaPaver® HC-44 12% lisäainetta käyte-
tään pääasiassa seuraavissa käyttökohteissa:

Elementtitehtaissa ontelolaattojen valmistuksessa▪
Puristettujen betonituotteiden valmistuksessa▪

LUONTEENOMAISTA / EDUT
SikaPaver® HC-44 12% on betonin sisäistä kitkaa pie-
nentävä lisäaine, joka edesauttaa betonin pakkautu-
mista, vähentää vedentarvetta ja hajauttaa sementti-
partikkeleita tarjoten seuraavat  ominaisuudet:

Työstökoneiden tuottavuus voi kasvaa nopeamman
täytön ja pakkautuvuuden ansiosta

▪

Työstökoneiden tehontarve voi pienentyä▪
Sisäisten voitelevien ominaisuuksien ansiosta Sika Pa-
ver-HC44 voi vähentää työstökoneiden kulumista li-
säten osien ja koneen käyttöikää

▪

Kuluvien osien vaihtoväli voi pidentyä ja tuotantohäi-
riöt vähentyä

▪

Tuotteiden pinnan (erityisesti vaalea) väri on yleensä
tasaisempi ja tuotteiden yleisilme parempi

▪

Tuotteiden dimensioiden vaihtelu voi olla vähäisem-
pää

▪

Tuotteen muodon piirteet voivat olla terävämmät▪
Tuotteiden lohkeamia saattaa esiintyä vähemmän▪
Mahdollista parantaa betonin varhaislujuutta ja lop-
pulujuutta

▪

Tasoittaa yleensä tuotannon vaihteluja▪

YMPÄRISTÖTIETO
SikaPaver® HC-44 12% on erityisesti kehitetty mahdol-
listamaan lentotuhkan käyttämisen osana sideainesys-
teemiä. Tämä saattaa mahdollistaa CO2 -päästöjen vä-
hentämisen.

HYVÄKSYNNÄT / STANDARDIT
SikaPaver® HC-44 12% on runsaasti vedentarvetta vä-
hentävä/nesteyttävä lisäaine EN 934-2:T3.1/3.2 mukai-
sesti ja CE-merkitty. SikaPaver® HC-44 12% on tarkoi-
tettu käytettäväksi ainoastaan maakosteassa betonis-
sa ja sen käyttö normaalissa betonissa saattaa johtaa
kasvaneeseen ilmamäärään.
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TUOTETIETO
Kemiallinen pohja Pinta-aktiivisten aineiden ja polymeerien vesiliuos

Pakkaus 20 kg kanisteri, 200 kg tynnyri, 1000 kg kuljetuskontti tai säiliöautolla irto-
tavarana

Olomuoto / Väri Hieman samea kellertävä neste (vaahtoaa ravistettaessa)

Käyttöikä 9 kuukautta valmistuspäivämäärästä, kun tuote on säilytetty asiallisesti eh-
jässä avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Varastointiolosuhteet Säilytettävä suojassa jäätymiseltä lämpötilojen +1°C ja +30°C välissä. Suo-
jaa suoralta auringon valolta ja kontaminaatiolta (vierailta aineilta, siitepö-
lyltä yms). Käytä muovi, lasikuitu tai haponkestävää terästä olevia tankkeja.
Tuotetta suositellaan sekoitettavan mekaanisella sekoittimella tai ”kierto-
pumppauksella” päivittäin käytön yhteydessä. Tuotetta ei saa sekoittaa il-
malla vaahdon muodostuksen takia.

Tiheys 1,03 ± 0,02 kg/l (@ +20°C)

pH-arvo ~4,5 ± 1,0

Tyyppillinen kuiva-ainepitoisuus ~11,8% ± 0,8%

Kokonais kloridi-ionipitoisuus ≤ 0,10 paino-%

Natriumoksidin vastaavuus < 1,00 paino-%

TIETOA TYÖSTÖSTÄ
Suositeltu annostelu Suositeltu annostus on noin 0,3 - 1,0 % sideaineen painosta, toivotusta vai-

kutuksesta riippuen. Suorita ennakkokokeet käytettävällä sideaineella ja ki-
viaineksilla.

Yhteensopivuus Lisäaineen SikaPaver® HC-44 12% vaikutus saattaa vaihdella eri sementeil-
lä, sideainekoostumuksilla, betonisuhteituksilla ja työstötavoilla. SikaPa-
ver® HC-44 12%:a ei tule käyttää yhdessä muiden lisäaineiden kanssa kon-
sultoimatta teknistä palveluamme.

Annostelu SikaPaver® HC-44 12% annostellaan aikaisintaan yhdessä sekoitusveden
kanssa. Suositellaan, että SikaPaver® HC-44 12% annostellaan noin 10-20
sekuntia veden annostelun jälkeen, jotta saavutetaan lisäaineen käytöstä
täysi hyöty. Suositeltu märkäsekoitusaika on vähitään 30-180 sekuntia se-
koitintyypistä riippuen. Sekoitusaika tulee vakioida ja liian pitkää sekoi-
tusaikaa tulee välttää, koska se saattaa kasvattaa betonin ilmamäärää sekä
laskea näin lujuutta.

Rajoitukset SikaPaver® HC-44 12% lisäaineen yliannostelu maakosteaan betoniin saat-
taa aiheuttaa korkean ilmamäärän ja siten alhaisen puristuslujuuden. Ylian-
nostelu saattaa johtaa työstettävyyden kasvuun ja työstöongelmiin laitteis-
ton kanssa.

Väline Puhdista kaikki työvälineet ja laitteistot heti käytön jälkeen vedellä. Varas-
toitisäiliöiden tulee aina olla puhdistettuja ja ne tulee vähintään vuosittain
puhdistaa ja desinfioida.

TYÖSTÖ OHJEET
Hyvän betonointikäytännön sääntöjä (valmistus ja va-
lu) tulee noudattaa. Ennakkokokeet tulee suorittaa en-
nen käytännön betonivaluja. Erityisesti, kun siirrytään
uuteen betonisuhteitukseen tai vaihdetaan toisiin be-
tonin raaka-aineisiin. Tuore betoni tulee jälkihoitaa
asianmukaisesti ja mahdollisimman varhain.

PERUSTIEDOT
Kaikki tekniset tiedot tässä tuotetietoesitteessä perus-

tuvat laboratoriotesteihin. Käytännössä saadut mit-
tausarvot voivat vaihdella sellaisista olosuhteista joh-
tuen, jotka eivät ole Sikan kontrolloitavissa.

PAIKALLISET MÄÄRÄYKSET
Pyydämme ottamaan huomioon, että paikalliset mää-
räykset eri maissa voivat vaikuttaa tuotteen käyttöön.
Tarkista tarkat käyttöohjeet ja -kohteet paikallisesta
tuotetietoesitteestä.
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YMPÄRISTÖ, TERVEYS JA TURVALLI-
SUUS
Saadakseen tietoa ja neuvoja kemiallisten tuotteiden
turvallisesta käsittelystä, varastoinnista ja hävittämi-
sestä käyttäjän tulee tarkistaa viimeisin käyttöturvalli-
suustiedote, jossa on tietoa fysikaalisista, ekologisista,
toksikologisista ja muista turvallisuuteen liittyvistä
asioista.

OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS
Kaikki tiedot, ja erityisesti kaikki suositukset liittyen Si-
ka-tuotteiden työstämiseen ja loppukäyttöön, on an-
nettu hyvässä uskossa perustuen Sikan tämänhetki-
seen tietämykseen ja kokemukseen tuotteistamme,
kun niiden huolellinen varastointi, käsittely ja käyttö
tapahtuu normaaliolosuhteissa Sikan suositusten mu-
kaisesti. Käytännössä erot materiaaleissa, käsiteltävis-
sä alustoissa ja todellisissa työskentelyolosuhteissa
ovat sellaiset, että mitään varsinaista takuuta tuot-
teen myyntiä tai sopivuutta tiettyyn käyttötarkoituk-
seen koskien tai mitään muutakaan oikeudellista vas-
tuuta ei ole johdettavissa näistä ohjeista, mistään kir-
jallisista suosituksista tai annetuista neuvoista. Käyttä-
jän tulee testien avulla varmistua tuotteen sopivuu-
desta aiottuun käyttökohteeseen ja -tarkoitukseen. Si-
ka varaa itselleen oikeuden muuttaa tuotteen ominai-
suuksia. Kolmansien osapuolten oikeudet on huomioi-
tava. Kaikissa tilauksissa ja toimituksissa noudatetaan
Sikan voimassaolevia yleisiä myynti- ja toimitusehtoja.
Käyttäjän on aina tukeuduttava ko. tuotteen viimei-
simpään voimassaolevaan paikalliseen tuotetietoesit-
teeseen, jonka toimitamme pyydettäessä.
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